4

ALpHEN

zaterdag 20 oktober 2012

Energiecentrale op het dak

GA

Nieuwe leverancier Rooftop plaatst zonnepanelen gratis
Hans Jonker
(links) en
Leendert Florusse op het
dak met de
zonnepanelen. ‘Ik vind
dat je als ondernemer de
verantwoordelijkheid
hebt om mee
te denken
over energiebesparing,’
zegt Jonker.

WADDINXVEEN • Nederland heeft er een energieleverancier bij: Rooftop
Energy. Werkt net zo als
Nuon en Essent, maar
dan kleiner. Er is ook een
belangrijk verschil: de
energiecentrale staat op
het dak van de klant.

PETER VAN EIJK

Die centrale bestaat vooral uit zonnepanelen, die het Waddinxveense
bedrijf gratis installeert. De klant
heeft er verder geen omkijken naar,
die betaalt voortaan alleen een vast
bedrag voor zijn energie aan Rooftop. De ‘extra’ opgewekte energie
wordt teruggeleverd aan het net. De
centrale blijft eigendom van Rooftop.
Je hebt wel ﬂink wat panelen
nodig, dus een groot plat dak is een
vereiste. ,,Daarom richten we ons
onder andere op scholen. Die hebben een plat dak en verbruiken niet
heel veel energie,’’ zegt directeur
Leendert Florusse. ,,Verder is het
midden- en kleinbedrijf onze doelgroep. Voor grote bedrijven met een
hoog stroomverbruik heeft zo’n installatie weinig zin. Je moet wel een
goede verhouding hebben tussen de
oppervlakte van de zonnepanelen
en het energieverbruik.’’
In de enkele maanden dat het be-
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drijf bestaat zijn vijf centrales geïnstalleerd. Eén van de eerste staat op
het dak van Jonker Ketelonderhoud
in Moerkapelle, Nederlands grootste
bedrijf in onderhoud en reiniging
van stoomketels.
,,Ik vond het meteen een interessante constructie. Je betaalt over
een lange periode een vaste prijs
voor je stroom. En dat terwijl de
verwachting is dat energieprijzen
gaan stijgen,’’ zegt directeur Hans

Jonker. ,,Dit past bij ons, want wij
zijn zelf ook bezig met energiebesparende maatregelen, zoals een betere verbrandingstechniek van gas
en een betere regeltechniek. Bovendien vind ik dat je als ondernemer
de verantwoordelijkheid hebt om
mee te denken over energiebesparing. Die fossiele brandstioffen
raken een keer op en ik wil dat mijn
achterkleinkinderen ook nog weten
wat olie is,’’ zegt Hans Jonker. ,,We

kijken tegenwoordig wel naar de
auto, maar als het om energie gaat
is er vooral in de industrie zeker
twintig procent van de totale kosten
te besparen.’’
Rooftop bepaalt bij elke klant of
de installatie rendabel is. De op dat
moment betaalde energiekosten
worden afgezet tegen de opbrengst
van de zonneinstallatie. ,,Wij gaan
uit van 90 procent zonne-energie.
Het energiebedrijf eist namelijk dat

een minimale hoeveelheid traditionele energie wordt afgenomen. Dat
is bij ons tien procent,’’ zegt Hans
Jonker. Uiteraard wordt overdag de
meeste energie verbruikt. ,,Maar
zodra onze machnies stil worden
gezet blijven we energie aan het net
leveren. En dat kunnen we op onze
rekening compenseren.’’

IDEALISTEN

Eén van de initiatiefnemers voor
Rooftop Energy is Rob Reigwijn, tevens oprichter van Reco, verhuurder
van bouwmaterieel, in Koudekerk.
Voor de plaatsing van de centrales
wordt dan ook samengewerkt met
Reco.
De mensen achter Rooftop zijn
ook idealisten, zegt Leendert Florusse. ,,Als je dat niet in je hebt ga
je dit niet doen. We weten niet eens
of we er ooit geld mee gaan verdienen. Het belangrijkste is dat ondernemers hierin gaan geloven.’’
Het gebruiksgemak zal een doorslaggevende factor zijn. ,,Onze klanten hoeven voor energiebesparing
niets bijzonders te doen, alleen overstappen van ene energieleverancier
naar de andere. Wij doen de rest.’’
Het actuele verbruik is op ieder
moment van de dag te zien op de
computer. Hans Jonker kijkt regelmatig naar de opbrengst van de installatie op zijn dak. ,,We gaan er
vanuit dat die volgens de berekeningen is. Zo niet, dan worden er gewoon een paar panelen bij gezet.’’
www.rooftopenergy.nl

UW BUURT IN DE KRANT
ALPHEN

terdag 27 oktober om 20.00 uur in
De Zon, Eiber 130.
www.dezonbodegraven.nl

Het politiebureau van Alphen
opent vandaag de deuren voor het
publiek. Het bureau aan de Kees
Musterstraat is tijdens de open
dag geopend van tien tot vier uur
vanmiddag. Dan geven agenten en
rechercheurs tekst en uitleg over
hun dagelijkse werkzaamheden.
Belangstellenden kunnen zich
laten informeren over onder meer
de dierenpolitie, technische recherche, arrestantenzorg en het
KLPD.
Ook partners zoals Bureau HALT,
Slachtofferhulp, Omroep West,
Veilig Verkeer Nederland en de
ﬁetsersbond zijn aanwezig.

NIEUWKOOP

Politiebureau gaat
open voor publiek

‘Alphen goed in gebruik
van social media’
Volgens een onderzoek van socialmediameetlat.nl is Alphen goed in
het gebruik van social media. In de
ranglijst die de website heeft opgesteld staat Alphen van alle gemeenten in ons land op de negen
plek. Maximaal kon een gemeente
150 punten halen. Voor elk platform waarop een gemeente actief
is, waren namelijk punten te scoren. Alphen haalde een score van
110. Dat komt omdat de gemeente
voor haar communicatie gebruik-

Expositie over nieuwe
natuurgebieden

Ensemble viert feest

BODEGRAVEN • Het Bodegraafs Vocaal Ensemble viert dit seizoen haar 25-jarig jubileum. Hoewel het oﬃciële jubileumconcert volgend voorjaar wordt gehouden, krijgt ook het komende
theeconcert op 4 november al een speciaal tintje. Dan wordt namelijk de cantate ‘Captain Noah and His Floating Zoo’ uitgevoerd. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Evertshuis. Het concert
begint om 15 uur en het kopje thee in de pauze is gratis.

maakt van Facebook, Linkedin,
Twitter, Yammer en Youtube.

BODEGRAVEN

Reünie vrijwilligers
vakantiespelen
De Stichting Vakantiespelen orga-

niseert in het jeugd- en jongerencentrum De Zon een reünie voor
de vrijwilligers die zich tijdens de
vakantiespelen hebben ingezet.
Van dit kinderspektakel op het
evenemententerrein aan de Burgemeester Kremerweg is een ﬁlm gemaakt. Die kunnen de vrijwilligers
bekijken. Nieuw dit jaar is de uitreiking van vrijwilligersawards, za-

Drie nieuwe natuurgebieden worden er komende vrijdag geopend:
De Ruygeborg, De Bovenlanden en
de Meije Graslanden. Aquarellist
Willem van Weerdhuizen is al in
de gebieden geweest en heeft er
aquarellen van gemaakt, die nu
aan het grote publiek getoond
mogen worden. Daarom opent hij
op zaterdag 27 oktober de deuren
van zijn atelier De Oude Stal aan
de Noordenseweg 23 (VVV locatie). Het atelier grenst aan De Ruygeborg. Wie tussen 10.00 en 16.30
uur bij Van Weerdhuizen een
kijkje komt nemen, zou meteen
een wandeling kunnen maken
over het Jos Gemmekepad; het
wandelpad door de Ruygeborg.
www.willemvanweerdhuizen.nl

WADDINXVEEN

Onderzoek behoefte
bedrijfsterrein bij A12
Waddinxveen gaat volgend jaar na
of er bedrijven zijn die belangstelling hebben voor het nieuw te
maken bedrijventerrein tegenover

het bedrijvenpark Doelwijk, precies aan de andere kant van de
snelweg A12. De behoeftepeiling
voor ‘A12 Noord’ kost 15.000 euro
en moet inzicht geven in de omvang en aard van mogelijk geïnteresseerde bedrijven. De gemeente
kan dan beter beoordelen of het
ontwikkelen daarvan wenselijk is.
Volgens burgemeester Cremers is
er al sprake van enige belangstelling, maar nog onvoldoende voor
een goede beoordeling.

ZEVENHUIZEN

Toerit afgesloten
vanwege nieuw asfalt
De toerit Zevenhuizen van de A12
richting Den Haag is vanaf dinsdag om 21.00 uur afgesloten. Dan
wordt de weg geasfalteerd. De
werkzaamheden duren tot en met
woensdag 24 oktober vijf uur (‘s
morgens). Het verkeer vanuit Zevenhuizen richting Den Haag
wordt omgeleid via Gouda (afslag
11).

Nieuws uit
uw omgeving

Deze wijkenpagina verschijnt dagelijks. Heeft u
ook een nieuwtje voor deze
rubriek? Stuur uw bericht
naar gh.ikhebnieuws@ad.nl.

